या सत्रकाळातील तसेच १३ व्या विधानसभेच्या काययकाळातील
कामकाजाचा आढािा.
अध्यक्ष : १३ व्या विधानसभेच्या पाच िर्ायच्या कालािधीतील हे अखेरचे
अवधिेशन आहे. तसेच या पािसाळी अवधिेशनाचा आजचा शेिटचा वििस आहे
आवि आजच्या वििसाचे कामकाज सध्ु िा आता सपं त आलेले आहे. मी सिय प्रथम
या सत्रकाळातील ि त्यानतं र १३ व्या विधानसभेच्या सत्रकाळातील कामकाजाचा
आढािा आता सिनासमोर ठे ित आहे.
या अवधिेशनात एकूि १२ वििस कामकाज झालेले आहे. प्रत्यक्षात झालेले
कामकाज १०० तास १६ वमवनटे असून कामकाज होऊ न शकलेला कालािधी
३ तास ३७ वमवनटे एिढा आहे. रोजचे सरासरी कामकाज ८ तास २० वमवनटे आहे.
या अवधिेशनात आपि अनेक महत्िाच्या विर्यांिर विविध आयध
ु ांच्या
माध्यमातून विस्तृत चचाय के लेली असून जनतेच्या अनेक प्रश्ांना यथोवचत न्याय
िेण्याचा पूिय प्रयत्न के लेला आहे.
या अवधिेशनात एकूि प्राप्त झालेल्या तारावं कत प्रश्ांची सख्
ं या ८०२४ आहे.
स्िीकृत झालेल्या तारांवकत प्रश्ांची संख्या ७११ असून सभागृहात ५३ प्रश्ांची तोंडी
उत्तरे िेण्यात आली. एकूि प्राप्त झालेल्या अल्पसूचना प्रश्ांची संख्या ४ असून
स्िीकृत झालेल्या अल्प सच
ू ना प्रश्ांची सख्
ं या शून्य आहे.

एकूि प्राप्त झालेल्या लक्षिेधी सच
ू नाच
ं ी सख्
ं या १८९० असून स्िीकृत
लक्षिेधी सूचना ८० इतक्या आहेत. तर चचाय झालेल्या लक्षिेधी सूचना ४३
आहेत.
या अवधिेशनात विधानसभेने एकूि २६ विधेयके संमत के ली ि िोन्ही
सभागृहांनी एकूि २४ विधेयके संमत के ली.
अधायतास चचेच्या एकूि १७३ सच
ू ना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ६८ स्िीकृत
करण्यात आल्या आवि सभागृहात ३ अधायतास चचेच्या सूचनांिर चचाय झाली.
या अवधिेशनात ४ अशासकीय विधेयकांिर चचाय झाली.
प्राप्त अशासकीय ठरािांची सख्
ू नांची सख्
ं या ३७२ असनू मान्य सच
ं या २५१ आहे ि
चचाय झालेल्या सूचनांची संख्या १ आहे.
वनयम २९३ अन्िये ४ प्रस्तािांिर चचाय करण्यात आली.
अंवतम आठिडा प्रस्तािािर चचाय झाली.
एका शासकीय ठरािािर चचाय झाली.
संपूिय अवधिेशन कालािधीत सभागृहात माननीय सिस्यांची एकूि सरासरी
उपवस्थती ७८.६४ टक्के इतकी होती. त्यात जास्तीत जास्त उपवस्थती ८८.९३ टक्के
तर कमीतकमी उपवस्थती ४१.९७ टक्के एिढी होती.
आता आपि १३ व्या विधानसभेच्या एकूि कामकाजाकडे िळू या.
१३ िी विधानसभा विनांक २१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी गवठत झाली.

त्यानतं र सभागृहाची पवहली बैठक विनांक ८ वडसेंबर २०१४ रोजी घेण्यात आली.
त्या वििसापासनू आजपयत एकूि १८ अवधिेशने झाली असून सभागृहाच्या एकूि
२२१ बैठका झालेल्या आहेत. गेल्या ५ िर्ायचे सभागृहाचे प्रत्यक्षात झालेले सरासरी
कामकाज ७ तास आहे. अनेक िेळा रात्री उवशरापयत बसून कामकाज पूिय करण्यात
आले आहे.
सन २०१४ ते २०१९ या १३ व्या विधानसभेच्या काययकाळात
श्री. आर. आर. पाटील, माजी उप मख्
ु यमंत्री,

श्री वशिाजीराि िेशमुख,

माजी सभापती, श्री. पांडुरंग उर्य भाऊसाहेब पुंडवलक र्ंडकर, मंत्री,
डॉ. पतंगराि किम, माजी मत्रं ी, सियश्री, प्रकाश (बाळा) साितं , कृष्िा अजयुन घोडा,
हनुमंत

जगन्नाथ

डोळस

भारतरत्न

डॉ.

पी.

भारतरत्न

ए.

अटलवबहारी

या
जे.

विद्यमान

अब्िुल
िाजपेयी,

सिस्यांचे

कलाम,
माजी

माजी

तसेच
राष्रपती,
पंतप्रधान,

श्री. ए.आर. अंतुले माजी मुख्यमंत्री, सियश्री मोहम्मि र्जल, रा. सु. गिई,
ओम प्रकाश मेहरा, राम कापसे, डॉ. सय्यि अहमि, माजी राज्यपाल,
प्रा. नारायि सिावशि र्रािं े, माजी सभापती, श्री प्रमोि शेंडे, माजी उपाध्यक्ष,
श्री.िसतं डािखरे, माजी उप सभापती, श्री वनहाल अहमि, विरोधी पक्ष नेते,
विधानसभा, कॉम्रेड माधिराि गायकिाड, विरोधी पक्ष नेते, विधानपररर्ि
तसेच शेतकरी सघं टनेचे नेते श्री. शरि जोशी या मान्यिराच
ं े वनधन झाले.
या सिानाच अत्यंत जड अंतकरिाने आपि भािपूिय श्रध्िांजली िावहली.
या घटना मनाला चटका लाििाऱ्या होत्या.

सस
ं िीय लोकशाही प्रिालीमध्ये "प्रश्" या आयुधाचे एक अनन्य साधारि
महत्ि आहे. याचा मळ
ू उद्देशच शासनाकडून प्रश्ाची सोडििूक करुन घेण्याच्या
दृष्टीने मावहती घेिे हा आहे. या महत्िाच्या आयध
ु ाच्या माध्यमातून गत ५ िर्ायत
सभागृहात एकूि १३९६२३ तारांवकत प्रश् विवधमडं ळ सवचिालयाकडे प्राप्त झाले.
त्यातील ११५७५ तारांवकत प्रश् स्िीकृत करण्यात आले ि एकूि ८५३ प्रश्ांची
सभागृहात तोंडी उत्तरे झालेली आहेत. प्रश् या आयध
ु ाच्या माध्यमातून सभागृहात
गत ५ िर्ायत अनेक महत्िाचे विर्य या व्यासपीठािरुन वनिययाप्रत आलेले आहेत.
सभागृहाच्या

व्यासपीठािरुन

जनतेचे

प्रश्

सोडविण्यासाठी

"लक्षिेधी सच
ू ना" हे िेखील अत्यतं महत्िाचे आयध
ु आहे. या आयध
ु ाच्या
माध्यमातून १३ व्या विधानसभेत एकूि ३७११६ सूचना प्राप्त झाल्या ि त्यातील
१५३२ लक्षिेधी सूचना स्िीकृत झाल्या. त्यापैकी ५८९ सूचनांिर सभागृहात विस्तृत
चचाय झाली आहे.
गत ५ िर्ायत "स्थगन प्रस्ताि" सारख्या अत्यंत महत्िाच्या परंतु संिेिनशील
आयुधाच्या माध्यमातून एकूि १६०३ सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी
१ स्थगन प्रस्तािाची सच
ू ना स्िीकृत करण्यात आली असनू त्यािर चचाय िेखील
झाली आहे.
गत ५ िर्ायत म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये सत्ताधारी ि विरोधी पक्षातर्े एकूि
५४ प्रस्तािांिर विस्तृत चचाय झाली आहे. तसेच, विरोधी पक्षातर्े
एकूि १२ अंवतम आठिडा प्रस्तािांिर विस्तृत चचाय झाली आहे.

विवधमडं ळाचे मूळ काम कायिे समं त करिे हे आहे. गत ५ िर्ायत सभागृहाने
२६८ "विधेयके " संमत के लेली आहेत. त्याच प्रमािे, एकूि ५२४१ "अशासकीय
ठराि" प्राप्त झाले असनू ३०८४ अशासकीय ठराि स्िीकृत करण्यात आले ि
१२ अशासकीय ठरािांिर सभागृहात विस्तृत चचाय झाली.
गत ५ िर्ायत म.वि.स. वनयम ११० अन्िये ८ शासकीय ठराि प्राप्त झाले असनू
त्यािर चचाय झाली आहे. तसेच, म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये एकूि ३०९८ अधाय तास
चचेच्या सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यापैकी ९७८ सूचना स्िीकृत
असून ७५ सूचनांिर चचाय झाली आहे. त्याच प्रमािे, म.वि.स. वनयम १०१ अन्िये
एकूि ८४ अल्पकालीन चचेच्या सच
ू ना प्राप्त झालेल्या आहेत.
त्यापैकी १२ अल्पकालीन सूचना स्िीकृत झाल्या असनू ३ सूचनांिर चचाय झाली
आहे.
१३ व्या विधानसभेच्या काययकाळात सभागृह सरु ळीतपिे चालविण्यासाठी
आपि सिानी मला जे सहकायय के ले त्याबद्दल मी सिाचे मनापासून आभार मानतो.
विशेर्त: मा.मुख्यमत्रं ी, मा.उपाध्यक्ष, सस
ं िीय काययमंत्री, सिय मंत्री महोिय,
माननीय

विरोधी

पक्ष

नेते,

माननीय

मख्
ु य

प्रतोि,

प्रतोि,

सिय माननीय तावलका सभाध्यक्ष, सिय सन्माननीय गट नेते, सिय सन्माननीय सिस्य,
प्रवसध्िी माध्यमांचे प्रवतवनधी विधानमंडळाचे सिय अवधकारी ि कमयचारी,
सिय सरु क्षा अवधकारी ि कमयचारी, मत्रं ालयीन अवधकारी ि कमयचारी या सिाचे मी
मनापासनू आभार मानतो.
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